પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, નવસારી.
નવસારી જીલ્લા પોલીસ તરફથી કરવામાાં આવેલ સારી કામગીરીની ધવગત
સાફલ્યગાથા તા.૦૩/૦૬/૨૦૧૯ થી ૦૯/૦૬/૨૦૧૯
વિક દરમ્યાન કરે લ સારી કામગીરની માસમાાં નવસારી પોલીસે કરે લ સારી કામગીરીસાફલ્યગાથા)ની ધવગત.
અ.નાં.

સારી કામગીરી કરનાર

કરે લ સારી કામગીરીની ધવગત

રીકવર કરે લ મુદામાલ

પોલીસ અધિકારી/
કમમચારીઓના નામો
૧

નવસારી જીલ્લા

નવસારી જીલ્લા એલ.સી.બી. / પેરોલ ફલોના અધિકારી/ કમમચારીઓ

એલ.સી.બી. / પેરોલ

ધમલ્કત સબાંિી તેમજ પ્રોહી ગુના શોિી કાઢવા માટે પેટ્રોલીંગમાાં હતી

ફલો પોલીસ અધિકારી/

તે દરમ્યાન મળે લ બાતમી આિારે આરોપી (૧) સુધનલ જોગીભાઇ

કમમચારીઓ

ઠાકોર, રહે. સચીન (ર) સુધનલ સાંતોષભાઇ પાટીલ રહે. સચીન (૩)
ધપ્રતેશ સામુભાઇ પટે લ રહે. ગભેણી ગામ પટે લ ફળીયુ સચીન,
સુરતને પ્રોહી મુદામાલ બાટલી નાંગ – ૧૮૦ કી.રુ. ૩૯, ૬૦૦/સ્વીફ ડીઝાયર વાહન કી.રુ. ૫,૦૦,૦૦૦ તેમજ મોબાઇલ મળી કુ લે
કી.રુ. ૦૫,૫૭,૬૦૦/- ના મુદામાલ સાથે પકડી પાડવામાાં આવેલ

૨

નવસારી જીલ્લા

નવસારી જીલ્લા એલ.સી.બી. / પેરોલ ફલો પોલીસ અધિકારી/

એલ.સી.બી. / પેરોલ

કમમચારીઓ ધમલ્કત સબાંિી ગુનાઓ શોિી કાઢવા પેટ્રોલીંગમાાં હતી

ફલો પોલીસ અધિકારી/

તે દરમ્યાન મળે લ બાતમી આિારે આરોપી જયધસિંહ મથુરાપ્રસાદ

કમમચારીઓ

રહે. સચીન સાાંઇનાથ સોસાયટી, સુરત પાસેથી સોનાની ચેઇન ,
કી.રુ.૭,૮૦૦/- ચાાંદીના સાાંકળા નાંગ – ર, કી.રુ. ૫૫૦/- , ચાાંદીની
વીટી, મોબાઇલ, મળી કુ લે રુ. ૨૯,૬૦૦/- ના મુદામાલ સાથે સચીન
પોલીસ સ્ટે શનના, ઘરફોડ ચોરીના ગુનાના મુદામાલ સાથે પકડી
પાડેલ

૩

અ.હે.કો. ઉમેશ

એવી રીતની છે કે આ સદરહુાં પકડાયેલ આરોપીઓ (૧) દદપેન

કૃષ્ણપ્રસાદ બાં.નાં.૭૫૫

નાનુભાઇ પટે લ રહે.જલાલપોર, શાળાનાંબર.૬ પાસે તા.જલાલપોર,

નોકરી પેરોલ ફલો

જી.નવસારી (૨) સોનલબેન અરધવિંદભાઇ પટે લ રહે. જલાલપોર,

સ્કોડ, એટે ચ એલ.સી.બી.

શાળાનાંબર.૬ ની પાછળ, તા.જલાલપોર, જી.નવસારીનાઓ દમણ

નવસારી

જમ્પોર બીચ ખાતે જઇ વોન્ટે ડ આરોપી (૩) રાકેશ જેનુાં પ ૂરૂ નામઠામ
ખબર નથી તેને ઇન્ડીગો કાર રજી.નાં. GJ-15-DD-8673ની આપતા
રાકેશ તેમાાં ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂ ટીન બીયર, વોડકા
તથા વ્હીસ્કીની બાટલીઓ નાંગ ૪૩૭ દકિંમત રૂપીયા ૨૭,૨૯૯/-ની
ુ ા
ભરી આપતા બન્ને આ દારૂનો જ્થથો વોન્ટે ડ આરોપી (૪) રે ણક
દકશન પટે લ રહે.દદપલાગામ, તા.જલાલપોર, જી.નવસારી જેનો
૯૫૭૪૧ ૭૬૦૭૯ નો છે તેને પહોંચાડાવા જતા ઉપરોકત બન્ને
આરોપી નાં (૧) (૨) નાઓ વગર પાસ પરમીટે પ્રોહી મુદ્દુ્ ામાલ વહન
કરી લઇ જતા ઉપરોકત પ્રોહી મુદ્દામાલ તથા કાર કી.રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/તથા આરોપીઓની અંગઝડતીમાાંથી મળી આવેલ મોબાઇલ ફોન ૩
દકમત રૂ.૧૦,૫૦૦/- મળી કુ લ્લે રૂ.૧,૮૭,૯૯૯/- ના પ્રોહી મુદ્દામાલ
સાથે સ્થળ ઉપર પકડાઇ ગુનો કરે લ હોય ધવગે રે બાબત

કુ લ્લે રૂ.૧,૮૭,૯૯૯/- ના પ્રોહી મુદ્દામાલ

૪

અ.હે.કો. અરૂણ

એવી રીતે છે કે , આ કામના આરોપીઓ ભીલાડ ચેકપોષ્ટ પાસે

જગતધસિંહ બાં.નાં.૭૯૫

આવેલ ઇન્ડીયન પેટ્રોલપાંપ નજીક આવેલ રોડ ઉપર જઇ વોન્ટે ડ

નોકરી એલ.સી.બી.

આરોપી (૪) રાજુ જેના પુરા નામઠામની ખબર નથી. તેને મારૂતી

નવસારી

સ્વીફટ ડીઝાયર કાર રજી.નાં. GJ-05-BU-5569ની આપતા રાજુ તેમાાં

કુ લ્લે રૂ.૫,૫૭,૬૦૦/- ના પ્રોહી મુદ્દામાલ

ભારતીય બનાવટનો ધવદે શી દારૂ ટીન બીયર, તથા વ્હીસ્કીની
બાટલીઓ નાંગ ૧૮૦ દકિંમત રૂપીયા ૩૯,૬૦૦/-ની ભરી આપતા
ત્રણેય જણા આ દારૂનો જ્થથો પકડાયેલ આરોપી (૩) તથા વોન્ટે ડ
આરોપી (૫) ના ઘરે વહન કરી લઇ જતા આરોપી નાં (૧) (૨) (૩)
નાઓ વગર પાસ પરમીટે પ્રોહી મુદ્દુ્ ામાલ વહન કરી લઇ જતા
ઉપરોકત પ્રોહી મુદ્દામાલ તથા કાર કી.રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- તથા
આરોપીઓની અંગઝડતીમાાંથી મળી આવેલ મોબાઇલ ફોન ૩ દકમત
રૂ.૧૮,૦૦૦/- મળી કુ લ્લે રૂ.૫,૫૭,૬૦૦/- ના પ્રોહી મુદ્દામાલ સાથે
સ્થળ ઉપર પકડાઇ જઇ ગુનો કયામ
૫

િવલભાઇ દે વદાનભાઇ

એવી રીતે છે કે , આ કામના પકડાયેલ આરોપીઓ તથા વોંટે ડ

અ.પો.કો. બ.નાં-૪૩૫

આરોપીઓએ એકબીજાની મદદગારીથી પકડાયેલ આરોપીઓએ

નોકરી.ઓપરે શન ગ્રુપ

પોતાના કબજાના જેનો રજી નાં RJ-32-GA-8559 જેની કી.રૂ.

સુરત ધવભાગ, સુરત

૫,૦૦,૦૦૦/- મા ભારતીય બનાવટનો ધવદે શીદારૂની ૧૮૫ પુઠાના

કુ લ્લે રૂ ૩૬,૭૩,૦૮૦/- નો મુદ્દામાલ

બોક્ષમા વ્હીસ્કીની બાટલીઓ તથા ટીન બીયરની બોટલો નાંગ૭૬૫૬ દક.રૂ. ૪,૫૯,૬૦૦/- નો મુદ્દામાલ તથા ટે મ્પો માથી મળી
આવેલ ત્રણ બીલ્ટીઓ પૈકી નાં (૨) તથા (૩) નો બીલ્ટી મુજબનો
માલ કુ લ્લે પાસમલ તથા બોક્ષ નાંગ ૩૫૦ જેની બીલ્ટીઓમાાં જણાવ્યાાં
મુજબ મુદ્દામાલની કુ લ દક.રૂ. ૨૭,૧૧,૯૮૦/- તથા ઉપરોકત ત્રણે
બીલ્ટીઓની દક.રૂ.૦૦/૦૦ તથા બાંને આરોપીઓની અંગ ઝડતી ના
ત્રણ નાંગ મોબાઇલ ફોન જેની કુ લ કી રૂ ૧૫૦૦/- મળી કુ લ્લે રૂ
૩૬,૭૩,૦૮૦/- નો મુદ્દામાલ સાથે પકડાય જઇ ગુનો કયામ
1. જીલ્લા શહેર કક્ષાએ કોઇ ખોવાયેલ બાળકો માટે ઝાંબેશ હાથ િરવામાાં આવેલ હોય, કે અન્ય સારી કામગીરી માટે ઝાંબેશ.


નિસારી જીલ્લા પોલીસ ધ્િારા િર્ષ ૨૦૦૭ થી આજદદન સુધીના ગુમ થયેલ બાળકો/વ્યક્તિઓ શોધિા અંગે મીસીંગ ડ્રાઇિનુ ું આયોજન
કરી સગા સબુંધીનો સુંપકષ કરી શોધિાની કામગીરી કરિામાું આિે છે .



ગુમ/અપહરણ થયેલ બાળકોની ભારિ સરકાર ધ્િારા શરુ કરિામાું આિેલ િેબસાઇટ http:/ trackthemissingchild.gov.in/ missing/
index.php ઉપર રોજે રોજ એન્ટ્રી કરિામાું આિે છે .



પી.સી.આર. િાન ચીખલી, બીલીમોરા, નિાસરી ટાઉન વિસ્િાર, નિસારી રુરલ, જલાલપોર વિસ્િારમાું િાલીમ બધ્ધ ડ્રાયિરો િેમજ પોલીસ
કમષચારીઓ મુકી શરુ કરી ૧૦૦ નુંબર પર કોલ કરિાથી હેલ્પ મળી રહે.

 ગુમ થયેલ બાળકો અંગે જીલ્લાની મહીલા સુરક્ષા સવમિીની મહીલાઓ િેમજ એન.જી.ઓ. ચાઇલ્ડ િેલ્ફેર ઓફીસર િેમજ જીલ્લાના િમામ
અવધકારીઓ સાથે મીટીંગો કરિામાું આિે છે .


ટ્રાફીક અંગે ના કાયમક્રમો હાથ િરવામાાં આવેલ હોય.



રાફીક સપ્િાહની ઉિજણી કરિામાું આિી રહેલ છે . રાફીક અિેરનસ અંગે શાળા કોલેજોમાું કાયષક્રમો કરિામાું આિે



રાફીક જનજાગવૃ િ અંગે ડોકયુમેન્ટ્ટરી દફલ્મ બનાિી રાફીકના વનયમો સાથેની જાહેર જગ્યાઓ િેમજ શાળા કોલેજોમાું આર.ટી.ઓની મદદથી
અિેરનશ કાયષક્રમો રાખિામાું આિેલ.



િારું િાર રોડ ઉપર રાફીક ડ્રાઇિ રાખી રાફીક અિરે નસ અંગેની સમજ આપિામાું આિે છે .



ગુનાઓ અટકાવવા કોઇ ધવધશષ્ટ કામગીરી/સ્ટ્રે ટેજી અપનાવવામાાં આવેલ છે ?

 નેશનલ ૮ િેમજ અન્ટ્ય રસ્િાઓ ઉપર એકસીડન્ટ્ટ ઝોન નકકી કરી રોડ એકસીડન્ટ્ટ, રાફીક વનયમન, કાયદો અને વ્યિસ્થાની જાળિણી સારુ
સાઇનબોડષ , લગાડિામા; આિેલ છે .
 દરે ક પોલીસ સ્ટે શન ખાિે ગહૃ વિભાગ ધ્િારા કે મેરા ઇન્ટ્સ્ટોલ કરિામાું આિેલ છે .
 નેશનલ હાઇિે નુંબર ૮ ઉપર નાઇટ રાઉન્ટ્ડ દરમ્યાન સેકટરિાઇઝ ક્રોસ પેરોલીંગ કરિામાું આિે છે . હોટલો, ઢાબા, િેમજ િાહનોનુ ું ચેકીંગ
સઘન બનાિિામાું આિેલ છે .


િારું િાર કોમ્બીંગ નાઇટ રાખી શક પડિા ઇસમો, અિાિરુ જગ્યા, રે લિે સ્ટે શન, હોટલ ધાબા, િાહન ચેકીંગ િેમજ નાકાબુંધી રાખિામાું
આિેલ છે .



ક્રાઇમ ઇન્ટ્સ્િેસ્ટીંગ અંગે પોલીસના માણસોને સેવમનાર યોજી ગુનાઓ અટકાિિા િેમજ ઇન્ટ્સ્િેસ્ટીંગમાું અિેરનસ આિે િે સારુ સેવમનારો
યોજમાું આિે છે . ક્ષમિા વિકાસનુ ું દરે ક પોલીસ સ્ટે શન લેિલે આયોજન કરિામાું આિે છે .



અન્ય લોકદહતની બાબતો જે લોકોના તુરતજ ધ્યાન પર આવે તેવી બાબતો.



સુરક્ષા સેત ુ સોસાયટીના ભાગરુપે એસ.પી.સી. ના બાળકોને વિવિધ પ્રકારની િાલીમ કે મ્પ, સેવમનારનુ આયોજન કરિામાું આિે છે

